
POLSKIE TOWARZYSTWO-TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

MIEJSKIE KOŁO PTTK „ŁAZIK” 

W ZDZIESZOWICACH 
 

Serdecznie zaprasza na rajd górski 
 

„Zimowy Beskid Śląski – Błatnia – Klimczok - 

Szyndzielnia” 
                                   

7.03.2020 
                          

Plan wycieczki: 

 
 Wyjazd: godzina 6:00 spod Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice,  

 Przyjazd: do Brennej około godziny 8:30 – 9:00 

 Wyjście na szlak: Brenna – Błatnia Schronisko PTTK – Trzy Kopce – Szyndzielnia Schronisko 

PTTK – Klimczok Schronisko PTTK – Chata Wuja Toma – Brenna Bukowa -> długość trasy 19,5 

km; czas przejścia 7h bez postojów – planowany max 9 h; różnica poziomów 949m  ↗ oraz 888m↘, 

skala trudności 3* jeżeli będzie śnieg   

 Miejsca godne uwagi – 4 schroniska, hale widokowe w okolicy Błatniej 

 Powrót: do Zdzieszowic około 21:00 – na całą trasę będziemy mieli 9 h czasu w tym na posiłek w 

drodze w jednym z schronisk – należy zabrać latarki (ostatnie zejście do Brennej po zmroku) 

 

  
 

Zgłoszenia i odpłatność: 
 Zapisy: od 27 stycznia w Miejskiej Bibliotece w poniedziałki podczas dyżurów Koła w godzinach 

17-18 oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – link na stronie internetowej i na FB 

(brak innej możliwości zapisania się na wyjazd) 

 Odpłatność:  osoby zrzeszone – 60 zł z opłaconą składką na rok 2020, osoby niezrzeszone – 80 zł, 

wpłat prosimy dokonywać na konto bankowe koła: 29 1240 1659 1111 0010 6908 8419 - Bank 

Pekao I Oddział w Kędzierzynie-Koźlu (tytułem – Imię i nazwisko – Zimowy Beskid) lub gotówką 

podczas dyżuru przedstawicieli koła – aby być wpisanym na listę niezbędna wpłata bezzwrotnej 

zaliczki w kwocie20 zł do 7 dni od zgłoszenia. 

 Organizator zapewnia: transport klimatyzowanym autokarem, pamiątkowy buton, ubezpieczenie 

OC (dla członków PTTK). 

 Maksymalna ilość uczestników 45 osób – według kolejności zapisów, aby wyjazd się odbył 

minimum 30 osób, 

 

 

Miejskie Koło PTTK „Łazik” Siedziba: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 18

 47-330 Zdzieszowice


